
1
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Sikadur®Combiflex®System

برگه اطالعات فنی محصول
Sikadur®Combiflex®System

سیستم آب بند درزها با کارایی باال

کاربردها

توضیح محصول

 ویژگی ها/ مزایا

Sikadur®Combiflex®System سیسـتم آب بنـد درز انقباض 
و انبسـاط و یـا د رزهـای سـازه ای این سیسـتم بعـد از نصب 
جابجایـی هـا و حـرکات نامنظـم و شـدید را در یـک مسـیر 
هدایـت مـی کنـد  و کارایـی باالیـی دارد. از آنجـا کـه ایـن 
درزگیر بسـیار باکیفیت اسـت، این سیسـتم دارای یک نوار 
هایپالـون انعطـاف  پذیـر مقـاوم در برابـر آب و یـک چسـب 
اپوکسـی ®Sikadur می باشـد. ایـن محصـول بـرای اسـتفاده 

در شـرایط آب و هوایـی گرمسـیری مناسـب اسـت.

درزگیری درزهای ایجاد شده در:
.محل های اتصالی که جابجایی زیادی دارند.

. بخش هایی از ساختمان که ممکن است جابجا شود.
.ترک ها

تعمیــر و مرمــت سیســتم  درزهایــی کــه در معــرض نفــوذ آب 
قــرار دارنــد ماننــد:

.مخازن آب
.درزگیر درزها

نصب آسان
.مناسب برای سطوح بتنی خشک و مرطوب

.انعطاف پذیری باال
. کارایی عالی در بازه های دمایی گسترده

. چسبندگی عالی به بسیاری از مواد
.مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و نیز آب

. عمل آوری سریع
. چسبندگی عالی با چسب های با قدرت متوسط و باال

. مقاوم در برابر ریشه
. مقاومت خوب در برابر بسیاری از مواد شیمیایی

. سیستم چندمنظوره مناسب برای استفاده در شرایط دشوار

جهت آب بندی درزهای انبساط، انقباض و سازه ای در:
.تونل ها و پل های کوچک

.نیروگاه های برق-آبی
.تصفیه خانه های فاضالب

.اتصاالت سقف
.زیرزمین ها

.مخازن نگهداری آب و مخازن آب شرب
.اتصاالت موجود بین سطوح سخت و انعطاف پذیر

.اطراف لوله های آهنی، فوالدی و بتنی
.استخرها

قابل استفاده می باشد.
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 اطالعات محصول
Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LP اصالح شـده، بـدون حـالل، پایه شیمیایی  

رزیـن اپوکسـی دو جزئـی
Sikadur®Combiflex® Tape هایپالون االستومر اصالح شده

خاکسـتری نوع و رنگ انعطاف پذیـر  و  سـبک  غشـای  یـک  دارای   Sikadur®Combiflex®Tape
میانـی قسـمت  در  قرمـز  نـوار  یـک  و  چسـبیده  هـم  بـه  لبه هـای  بـا   رنـگ 

 Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LPخاکستری روشن

Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LPبسته بندی
. بسته های 6 کیلوگرمی )جزء A )رزین( + جزء B هاردنر( آماده برای مصرف

)A بسته های 30 کیلوگرمی )جزء .
)B بسته های 10 کیلوگرمی )جزء .

Sikadur®Combiflex®Tape
. ضخامت: 1 میلی متر

عرض: 10، 15 و 20 سانتی متری
رول های 25 متری

. ضخامت: 2 میلی متر
عرض: 10، 15، 20، 25 و 30 سانتی متری

رول های 20 متری
Sika®Colma-Cleaner
. قوطی 1 کیلوگرمی 

. سطل های 5 کیلوگرمی
. بشکه های کوچک 20 کیلوگرمی

  Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LPاگـر در بسـته بندی اصلـی خـود تاریخ انقضا  و شرایط نگهداري
باشـد مـی تـوان آن را حداقـل تـا 24 ماه پس از تاریخ تولید نگهداشـت. ایـن ماده باید 

در جـای خشـک و در دمـای بیـن 5 تا 30 درجه سـانتی گراد نگهداری شـود.
  Sikadur®Combiflex® Tape اگـر در بسـته بندی اصلـی خـود باشـد مـی تـوان آن را 
حداقـل تـا 36 مـاه پـس از تاریـخ تولیـد نگهداشـت. این مـاده باید در جای خشـک و 

در دمـای بیـن 5 تـا 30 درجـه سـانتی گراد نگهداری شـود.
 Sikadur®Colma-Cleaner اگـر در بسـته بندی اصلـی خـود باشـد مـی تـوان آن را 
حداقـل تـا 36 مـاه پـس از تاریـخ تولیـد نگهداشـت. ایـن مـاده باید در جای خشـک، 

تاریـک و در دمـای بیـن 5 تـا 30 درجـه سـانتی گراد نگهـداری شـود. 

                تاییدیه ها / استانداردها

  ONORM B 5014/تحـت آزمایـش شـماره 300.493 سـنجش میـزان مقاومـت در برابـر آب شـرب بـر اسـاس اسـتاندارد :Ofi.
قسـمت اول )مـورخ 1382/4/2(

 BS مبنـی بـر رعایـت آیین نامـه آب »موادی که کلیه آزمایشـات میـزان کیفیت آب M1015006B تحـت آزمایـش شـماره :WRAS. 
6920 را گذرانده انـد« )مـورخ 1382/4/4(

 .KVS: تحت آزمایش شماره 224.01.99 بر روی مایعات آلوده کننده آب )سال 1378(
. آزمایشـگاه تحقیقـات کاربـردی Chattfield: آزمایـش شـماره RLR.39 مبنـی بـر عملکـرد محصـوالت Sika در برابـر هـوا، آب و 

)مـورخ 1373/1/1( اوزون 
. آزمایشـگاه تحقیقـات کاربـردی Chattfield: آزمایـش شـماره RLR.46 مبنـی ارزیابـی مـواد دارای Combiflex در برگـه شـماره 

01-60-4 صنعـت آب مـورخ مـارس 1991 )برابـر بـا 1372/12/12(
. آزمایشگاه سالمت Canton واقع در زوریخ: آزمایش شماره 5- 1809 و 2- 1810 مبنی بر رعایت مصوبه آب شرب )سال 1371(



3
برگه اطالعات فنى محصول

Sikadur®Combiflex®System

Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LPچگالی )دانسیته(
جزء A: تقریباً برابر با 1.65 کیلوگرم بر لیتر
جزء B: تقریباً برابر با 1.65 کیلوگرم بر لیتر

اطالعات فنی
Sikadur®Combiflex®System مقاومت در برابر مواد شیمیایی

 Sikadur®Combiflex®Adhesive از  بـا اسـتفاده   Sikadur®Combiflex®Tape نوارهـای 
بـه یکدیگـر می چسـبند.

مقاومت شیمیایی بلندمدت در برابر: 
آب، آب آهـک، آب سـیمان، آب دریـا، حالل هـای نمـک، فاضـالب خانگـی، قیرمعدنـی، 

پوشـش های دوغـاب قیـر
مقاومت شیمیایی موقتی در برابر: 

سـوخت های سـبک، دیزل، باز رقیق شـده و اسـیدهای معدنی، اتانول، متانول، بنزین 
و غیره.

بـا اسـتفاده از مـوارد مذکـور می توان مناسـب ترین سیسـتم درزگیر را انتخـاب نمود. 
بـه منظـور برخـورداری از درزگیرهایـی که مقاومـت کوتاه مدت دارند بـا بخش خدمات 

فنی تمـاس بگیرید.

Sikadur®Combiflex®System مقاومت پیوستگی     
(Sikadur®Combiflex®Tape با  Sikadur®Combiflex®Adhesive چسبیده می شود.(

مقاومت پیوستگیسطح

 بیشتر از N/mm2 2بتن )خشک(

 بیشتر از N/mm2 2بتن )بتن مسلح/ مرطوب(

 بیشتر از N/mm2 5فوالد )که با سند بالست تمیز شده است(

Sikadur®Combiflex®System مقاومت پارگی
از درزبنـدی  سیسـتم  انبسـاط  پـی  در   :Sika®System آزمایـش 

 Sikadur®Combiflex®Adhesive در مالت استفاده می شود.
: پارگی نوار نتایج  

: بیش از 400 درصد افزایش طولی 
: بیش از 4 نیوتن بر میلی متر مربع مقاومت  

Sikadur®Combiflex®System مقاومت در برابر ورقه شدن
:Sika®System آزمایش

 Sikadur®Combiflex®Adhesive با اسـتفاده از Sikadur®Combiflex®Tape نوارهـای
بـه یکدیگر می چسـبند.

: پارگی نوار نتایج  
: بیش از 400 درصد افزایش طولی 

: بیش از 7 نیوتن بر میلی متر مربع مقاومت  

Sikadur®Combiflex® Systemدمای کاربردی
در شرایط آب و هوایی مرطوب از 30- درجه سانتی گراد تا 40 درجه سانتی گراد 

در شرایط آب و هوایی خشک از 30- درجه سانتی گراد تا 60 درجه سانتی گراد
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اطالعات سیستمی
Sikadur®Combiflex®System دارای یـک نـوار هایپالـون درزبنـد انعطاف پذیـر و یک ساختار سیستم

چسـب Sikadur®epoxy می باشد.
 . Sikadur®Combiflex®Tape: دارای  لبه هـای بـه هـم چسـبیده و یـک نوار قرمز در 

وسـط آن اسـت. بیشـتر برای درزهای منبسـط شـده مورد اسـتفاده قرار می گیرد.  
Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LP .

نکتـه: روش اسـتفاده از ایـن محصـول بایـد مطابـق بـا موارد بـاال باشـد و تغییری در 
آن انجام نشـود.

اطالعات اجرا
Sikadur®Combiflex® Tape میزان مصرف

   Sikadur®Combiflex®Adhesiveبه ازای هر متر از

مصرف چسبضخامت نوارعرض نوار

تقریباً 0.7 کیلوگرم بر متر1 میلی متر10 سانتی متر

تقریباً 1.0 کیلوگرم بر متر1 میلی متر15 سانتی متر

تقریباً 1.2 کیلوگرم بر متر1 میلی متر20 سانتی متر

تقریباً 0.8 کیلوگرم بر متر2 میلی متر10 سانتی متر

تقریباً 1.1 کیلوگرم بر متر2 میلی متر15 سانتی متر

تقریباً 1.4 کیلوگرم بر متر2 میلی متر20 سانتی متر

تقریباً 1.7 کیلوگرم بر متر2 میلی متر25 سانتی متر

تقریباً 2.0 کیلوگرم بر متر2 میلی متر30 سانتی متر

ممکـن اسـت میـزان اسـتفاده از ایـن محصول بـا تغییر شـرایط محیطی )مانند سـختی 
سـطح، انـدازه مصالـح دانـه ای( تغییر کند.

حداقل: 10 درجه سانتی گراددمای محیط سطح
حداکثر: 30 درجه سانتی گراد

از انقبـاض ایـن محصـول جلوگیـری کنیـد. دمـا بایـد حداقـل 3 درجـه سـانتی گراد و 
باالتـر از دمـای نقطه شـبنم باشـد.

سطح دارای خواص سیمانیمیزان رطوبت سطح
خشک، حداکثر از بتن مسلح مرطوب استفاده شود.

هنـگام اسـتفاده از ایـن محصـول در بتن مسـلح مرطوب، چسـب را به خوبـی با قلمو 
بر روی سـطح بمالید.

حداکثر 85 درصد )در دمای 25 درجه سانتی گراد(رطوبت نسبی هوا

Sikadur®-31 LPعمر کاربری

Sikadur®-31 LPسطح

تقریباً 90 دقیقه20 درجه سانتی گراد

تقریباً 50 دقیقه30 درجه سانتی گراد

تقریباً 25 دقیقه40 درجه سانتی گراد
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دستورالعمل اجرا

آماده سازی سطح

پلی استر، اپوکسی، سرامیک و شیشه

اختالط

کیفیت سطح

روش اجرا

بتن، سنگ، مالت، اندودکاری ها 
بـا اسـتفاده از ماسه پاشی)سـند بالسـت( و ابـزار مکانیکـی 
مناسـب باید سـطح را تمیز و گرد و غبار را از روی آن زدود.

فوالد 37 مورد استفاده در ساختمان سازی.
بـا اسـتفاده از ماسه پاشـی و ابـزار مکانیکـی مناسـب بایـد 

سـطح را تمیـز و گـرد و غبـار را از روی آن زدود.
 V2A-Steel (WN 1.4301) فوالد

یـک بـار سـمباده نـرم بر روی سـطح بکشـید و گـرد و غبار را 
از روی آن بزداییـد. 

آن  روی  از  را  غبـار  و  گـرد  و  کـرده  زبـر  را  سـطح  اندکـی 
بزداییـد.

در سـطوحی کـه از جنـس سـیلیکون هسـتند از این محصول 
اسـتفاده نکنید.

هنـگام اسـتفاده از ایـن محصول از تعریـق آن و بروز پدیده 
شـبنم جلوگیری کنید.

 Sikadur®Combiflex®Adhesive Type Sikadur®-31 LP .
جزء A به B= به نسبت 2 به 1 )به نسبت وزن یا حجم(

بسته بندی  معین  وزن  با  هایی  بندی  بسته  در  محصول 
شده اند. جزء A , B را حداقل به مدت 2 دقیقه با همزنی با 
سرعت کم )حداکثر600 دور در دقیقه( با یکدیگر مخلوط 
کنید تا این که یک ماده نرم خاکستری رنگ به دست آید. 
در هنگام مخلوط کردن از هوادهی به مخلوط جلوگیری کنید. 
سپس مخلوط را به یک ظرف تمیز منتقل کرده و تقریباً به 

مدت 1 دقیقه و با سرعت کم طوری به هم بزنید که حباب 
هوا در داخل آن تشکیل نشود. فقط مقداری از این دو جزء 
را با یکدیگر مخلوط کنید که در همان موقع از آن استفاده 

خواهید کرد.
اندازه گیـری نشـده اند،  از قبـل  مـواد  فلـه ای،  بسـته بندی 
ابتـدا هـر یـک از مـواد را کامـاًل هـم بزنیـد. مقـدار مـورد نظر 
از مـواد را داخـل ظـرف مناسـب ریخته و برای هـم زدن از یک 

همـزن بـا دور کـم، ماننـد مـورد قبـل، اسـتفاده کنید.

بتن، سنگ، مالت، اندودکاری ها 
بایـد تمیـز، عـاری از چربـی، گریـس، حبـاب و ذرات  سـطح 
معلـق در هـوا باشـد. بـا توجـه بـا شـرایط محیطـی، عمـر بتـن 

بایـد 3 تـا 6 هفتـه باشـد.
ساختمان ســـازی، در  اســـتفاده  مـــورد   37 فـــوالد 

 V2A-Steel (WN 1.4301)
تمیـز، عـاری از چربـی و گریـس و بـدون زنگ زدگـی و لکـه 

باشـد.
پلی اسـتر، اپوکسـی، سرامیک و شیشـه تمیز، عاری از چربی 

و گریس باشد.

انتخاب اندازه نوار
انتخاب اندازه درست نوار )ضخامت و عرض( به کارایی محصول 
بگیرید.  تماس  فنی  بخش  با  نیاز  صورت  در  دارد.  بستگی 
نوارهایی با ضخامت 1 میلی متر برای درزگیری درزهایی که در 

معرض بار زیادی قرار ندارند مناسب می باشد.
حداکثر افزایش طولی دائمی مجاز:

- نوار 1 میلی متری: 10 درصد عرض نواری که هنوز نچسبیده
- نوار 2 میلی متری: 25 درصد عرض نواری که هنوز نچسبیده

نکتـه: بـه منظـور حفـظ قـدرت جابجایـی درز، بایـد نـوار را به 
صـورت حلقـه درآورده و روی درز بزنیـد. 

. نحوه استفاده از نوار ورق شفاف را از روی نوار بردارید. 
با استفاده از Sikadur®Colma-Cleaner و یک دستمال خیس، 
Sikadur®Combiflex®Tape واقع در دو طرف نوار را فعال کنید. 
به دقت این محصول را بر روی سطح بریزید. روند خشک شدن 

حداقل نیم ساعت و حداکثر 8 ساعت زمان نیاز دارد.
اسـت،  میلی متـر  از 1  بیشـتر  ترک هـا  عـرض  کـه  هنگامـی 
قسـمت میانـی نـوار نبایـد بـه سـطح بچسـبد. در ایـن زمـان 
قبـل از اسـتفاده از چسـب، نوارچسـب را از ابتـدای درز یـا 

تـرک در دو طـرف آن بچسـبانید.
 Sikadur®Combiflex®Adhesive مناسب  ماله  از  استفاده  با 
را در دو طرف درز یا ترک و بر روی سطح بریزید و اگر سطح 
بتنی مرطوب باشد، چسب را با فشار بر روی سطح بمالید. 
ضخامت الیه چسب باید 2-1 میلی متر و فاصله آن از هر 

طرف باید 40 میلی متر باشد.
قبل از اسـتفاده از Sikadur®Combiflex®Tape نوارچسب را 

از تـرک یا درز انبسـاط جدا کنید.
ــد ــت ده ــود را از دس ــت خ ــب خاصی ــه چس ــن ک ــل از ای قب

 Sikadur®Combiflex®Tape را بــر روی ســطح بریزیــد. بــا 
ــل  ــه داخ ــوا ب ــب از ورود ه ــک مناس ــک غلت ــتفاده از ی اس
ــر روی ســطح  ــا فشــار ب ــوار را ب ــرده و ن ــری ک چســب جلوگی
ــه میــزان 5 میلی متــر از طرفیــن  بچســبانید. چســب بایــد ب

ــد.  ــرون بزن ــوار بی ن
هنگامی که درز یا ترک انبسـاط بیشـتر از 1 میلی متر اسـت 
بایـد از Sikadur®Combiflex®Tape اسـتفاده شـود کـه نـوار 

قرمـز رنـگ آن رو به باال باشـد.
هنگامـی کـه درز در مکانـی اتفـاق افتـاده که جابجایـی زیادی 
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دارد نـوار را ماننـد یـک حلقـه درآورده و روی درز بزنیـد.
هستند  سقف  در  که  درزهایی  درزگیری  منظور  به 
وسیله به  را  نوار  باید  دارند  نامتناسبی  شکل  یا  و 

نگه  موقتی  صورت  به    Sika®Trocal Adhesive C-705  
نوار ریخته  باید فقط در مرکز  این زمان چسب  داشت. در 
یا   Sikadur®Combiflex®Adhesive از  شود ولی هنگامی که 
انجام  را  کار  این  نباید  می شود  استفاده   Sikadur®-31 DW

داد.
 Sikadur®Combiflex®Adhesive قبل از ریختن الیه بعدی از
الیه قبلی باید سخت شود. در صورت لزوم دوباره نوار را 
یا ترک حداقل  کنید. ضخامت چسب در طرفین درز  فعال 
باید 1 میلی متر باشد و پوششی را ایجاد کند که فاصله آن 
تا لبه های خارجی تقریباً صفر باشد. اطمینان حاصل کنید که 
لبه های Sikadur®Combiflex®Tape کامالً درزگیری شده اند. 
بـه منظـور برخـورداری از یـک سـطح تمیـز و مسـتحکم نـوار 

قرمـز رنـگ و نـوار چسـب را از طرفیـن جـدا کنیـد.
الیـه بیرونـی چسـب باید با اسـتفاده از یک برس و شـوینده 
رقیـق بایـد نـرم و مسـتحکم شـود. اجـازه دهیـد تـا چسـب  

گیـرش پیـدا کند.
نکتـه: در صـورت اسـتفاده از پوشـش، دیگـر از شـوینده 

نکنیـد. اسـتفاده 
هنـــگام درزگیـــری درزهـــای ســـاختمان یـــا ترک هـــای 
ــا ــاًل بـ ــوار کامـ ــت نـ ــن اسـ ــر، ممکـ ــرض 1 میلی متـ ــا عـ بـ
پوششــی   و  شــود  پــر   Sikadur®Combiflex®Adhesive  
ــی آن را زدود.  ــورت مکانیک ــه ص ــد ب ــه بای ــد ک ــاد کن ایج
 Sikadur®Combiflex®Tape ــد از ــوارد بای ــه م ــن گون در ای
اســتفاده کــرد )کــه دارای نــوار قرمــز رنــگ رو بــه پاییــن 
 2 بایــد   Sikadur®Combiflex®Tape ضخامــت  باشــد(. 

باشــد. میلی متــر 
هنـــگام اســـتفاده از  Sikadur®Combiflex®Tape انتهـــای نـــوار 
را بـــا اســـتفاده از هـــوای گـــرم بـــر روی درز بچســـبانید. قبـــل 
از بـــه کار بـــردن Sikadur®Combiflex®Tape همزمـــان از
 Sika®Colma-Cleaner اسـتفاده کنیـد. همپوشـی لبه ها باید 

50 تـا 40 میلی متر باشـد.
در هنــگام تعمیــر، بایــد نوارهــای قدیمــی را بایــد بــا اســتفاده 
از ســیم، Sika®Colma-Cleaner و یــا هــوای گــرم تمیــز کــرد. 
و   Sikadur®Combiflex®Tape بایــد  ســاختمان  درزهــای  در 
کار برد. به  با هم  را   Sika®PVC External Waterbar Type AR
Sikadur®Combiflex®Tape حداقـل بایـد بـه میـزان عرض یک 

نـوار Waterbar Type AR را بپوشـاند. 
نوارها و آب بندها را باید با Sika®Colma-Cleaner تمیز کنید 
با  را  آب بندها  و  نوارها  شود.  خشک  سطح  دهید  اجازه  و 
استفاده از Sika®Aktivator بر روی درز ریخته و اجازه دهید 

خشک شود )حداقل 30 دقیقه و حداکثر 24 ساعت(.
Sikadur®Combiflex®Tape و Sika®Waterbar را بـا اسـتفاده 
 1 تـا   3 بـا ضخامـت  درزگیـر  Sikaflex®-11 FCو  از چسـب 

میلی متـر بـه یکدیگـر بچسـبانید.
بـا اسـتفاده از یـک مالـه پوششـی از Sikaflex®-11 FC را بـر 

روی درزهـا و شـکاف ها بکشـید.

هنگامـی کـه از ایـن محصول در حجم زیاد اسـتفاده می شـود 
بـه دلیـل افزایـش فعالیـت شـیمیایی دمـای چسـب افزایش 

یافتـه و عمـر کاربـری محصول کاهـش می یابد.

بـا  فـوراً  را  تجهیـزات  و  ابـزار  کلیـه  اسـتفاده  از  پـس 
سـخت کننده/  مـواد  بشـویید.   Sika®Colma-Cleaner
زدود. مکانیکـی  بـه صـورت  می تـوان  فقـط  را  عمل آورنـده 

نحوه تمیزکردن ابزار

زمان انتظار برای اعمال الیه بعدی

نکات/ محدودیت ها

ممکـن اسـت بتـوان بـا اسـتفاده از یـک پوشـش اپوکسـی، 
پوششـی از Sikadur®Combiflex®Adhesive را بـر روی درز 
کشـید. در ایـن گونـه مـوارد رونـد سـخت کردن چسـب را با 
اسـتفاده از شـوینده انجـام ندهید. چنانچه زمـان انتظار بین 
اسـتفاده از چسـب و اسـتفاده از پوشـش مجـدد بیـش از 2 

روز باشـد بایـد چسـب را بـا ماسـه کوارتـز پـاک کرد.

داشـته  قـرار  آب  فشـار  معـرض  در  درزهـا  اگـر   .
می شـود  توصیـه  بمانـد.  باقـی  درز  در  بایـد  نـوار  باشـند، 
اگـر شـود.  اسـتفاده  درزگیـر  و  شـده  سـخت  کـف  از 

 Sikadur®Combiflex®Adhesive در معـرض فشـار منفی آب 
قـرار داشـته باشـد بایـد بـا اسـتفاده از یـک صفحـه فوالدی 
کـه در یـک سـمت درز ثابـت شـده باشـد از ایـن محصـول 
محافظـت کـرد. یـک درز 5 میلی متـری  و زمانـی کـه دمـا 20 
درجـه سـانتی گراد اسـت و حداکثـر فشـار آب 0.5 بار اسـت 

بایـد از درزگیـر 2 میلی متـری اسـتفاده کـرد.
 Sikadur®Combiflex®System اگر یک الیه قیری بر روی .
درجه   180 از  بیش  نباید  گرم  مخلوط  دمای  شود،  ریخته 
سانتی گراد باشد. اگر ضخامت درزگیر تا 10 میلی متر باشد، 
دمای مخلوط گرم حداکثر باید 220 درجه سانتی گراد باشد. 
در صورت نیاز الیه های متعددی از این محصول را بر روی 
درز بریزید و بین هر الیه ریزی اندکی صبر کنید تا درزگیر 
گرما  معرض  در  محصول  این  گرفتن  قرار  از  شود.  خنک 

خودداری کنید.
 . Sikadur®Combiflex®Tape نباید صدمه ببیند.
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اساس اطالعات محصول

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
تست های آزمایشگاهی می باشد. مقادیر واقعی اندازه گیری 

شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

محصوالت  دفع  و  نگهداری  ایمن،  نقل  و  حمل  از  اطالع  برای 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
و  تولید  به روز تجربیات  بر اساس دانش  محصوالت سیکا 
عمل  در  اند.  شده  ارائه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط 
غیر  به  محصول  از  استفاده  به  نسبت  تضمینی  هیچگونه 
از موارد مورد تایید شرکت سیکا وجود نداشته و اطالعات 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرک  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالک   ،14

1469785171
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